
D Ekitaldiak

Musika
pArrasate.Audience. Ostegu-
nean, 22:00etan, Gaztetxean.
pBilbo.John The Conqueror.
Ostegunean, 21:30ean, Hika
Ateneoan.
pGetxo.Merino. Ostegunean,
20:00etan, Erromoko Billares
tabernan.
pGetxo.Giorgo & Luiggi. Oste-
gunean, 21:00etan, Algortako
Piper’s tabernan.
pLegazpi.Opera Zikloa DVDan:
Il prigonier superbo / La serva
padrona. Bihar, 20:30ean, kul-
tur etxean.
pZornotza.Jainko txiki eta jo-
lastari hura ikuskizuna: Kirmen
Uribe, Mikel Urdangarin, Rafa
Rueda eta Bingen Mendizabal.
Ostegunean, 20:30ean, Zelaie-
ta zentroan.

Antzerkia
pBilbo.Zirika Zirkus: Lara Lari-
ka. Bihar, 18:00etan, Errekalde-
ko udaltegian.
pBilbo. Iñaki Lasa ipuin konta-
laria. Ostegunean, 18:00etan,
Tibolin, Epalza Alargunaren
ikastetxean (Tiboli, 5).
pGasteiz.Soltarlo al aire, Maite
Gebararen ikuskizuna. Gaur,
20:30etik aurrera, Parral taber-
nan.
pGernika-Lumo.Oñatiko Pa-
keleku zentroko antzerki taldea
eta Mungiako zentroko abesba-
tza. Ostegunean, 17:00etan,
Elai-Alai aretoan.

Bertsolaritza
pErrenteria.Bertso saioa. Ber-
tsolariak: Sustrai Colina eta
Amets Arzallus. Bihar,
09:30ean, Xenpelar euskalte-
gian.
pErrenteria.Julio Soto eta 
Igor Elortza. Ostegunean,
16:00etan, Xenpelar euskalte-
gian.
pEskoriatza.Bertxio bertso-
saioa. Bertsolariak: Miren Amu-
riza Plaza eta Amets Arzallus.
Ostegunean, 18:00etan, Mon-
dragon Unibertsitateko campu-
sean.
pGasteiz.Bertsokatu Txapel-
keta. Bertsolariak: Ane Labaka,
Josu Campo, Paula Amilburu
eta Manex Astigarraga. Bihar,
20:00etik aurrera, Hala Bedi ta-
bernan.

Hitzaldiak
pAzpeitia. Herria, Nazioa eta
Estatua. Bihar, 19:00etan, Sa-
nagustin kulturgunean.
pBilbo.Solasaldia: Ernesto
Neto y sus amigos. Gaur,
18:30ean, Guggenheim museo-
an.
pDonostia.Poto Gorrotxategi
eta Belen Eguzkizaren solasal-
dia: Andeetako argitasunean

eskiatzen. Bihar, 19:30ean,
Okendo kultur etxean.
pDonostia.Apego y desapego:
libérate de las dependencias.
Ostegunean, 18:00etan, Luga-
ritz kultur etxean.
pDonostia.Sugeak eta suge-
gorriak: ospe txarraren biktimak
hitzaldia. Ostegunean,
19:00etan, San Jeronimo kale-
ko sotoan.
pEibar.Soberanía tecnológica
y alimentaria, Victor Barahona
ingeniari eta permakulturgilea-
rekin. Gaur, 16:00etan, Ingenia-
ritza Teknikoko Unibertsitate
Eskolan.
pErrenteria.Javier Asin konpo-
sitore eta soinu diseinatzaileak
bere lana azalduko du: La músi-
ca como personaje en escena:
el proceso creativo de compo-
sición musical. Ostegunean,
19:30ean, Niessen kulturgune-
an.
pErrenteria.Literatur solasal-
dien barruan, Unai Elorriagaren
SPrako tranbia liburua landuko
dute. Bihar, 19:00etan, Xenpe-
lar Etxean.
pIruñea.Hitzaldia eta haiku
lantegia. Ostegunean,
19:30ean, Nafar Ateneoan, Ba-
rañain etorbidea, 10.
pMarkina-Xemein.Abortuaren
legearen erreforma, Bilgune Fe-
ministako kide batekin. Ostegu-
nean, 19:00etan, Uhagon.
pOiartzun.Hiztunpolisa, Jon
Sarasuarekin. Bihar, 19:30ean,
udaletxeko areto nagusian.
pPasaia.Oso latza izan da
ikus-entzunezkoa eta hitzaldia.
Ostegunean, 19:30ean, Pasai
Donibanen, Victor Hugo etxean.

Ikus-entzun
pArrasate.Aulki hutsak doku-
mentala. Bihar, 19:00etan, Kul-
turateko areto nagusian
pDonostia.Me siento rejuve-
necer. Gaur, 18:00etan, Lugari-
tzen.
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Edu Lartzanguren 

Victor Barahonak (Eibar, Gipuz-
koa, 1966) 22 urte eman ditu tele-
komunikazio industrian lanean.
Soberanía tecnológica y alimenta-
ria hitzaldia emango du gaur,
16:00etan, Eibarko Ingeniaritza
Teknikoko Unibertsitate Esko-
lan. 
Permakultura paisaia eta gizakien-
tzako nekazaritza «iraunkor eta har-
moniatsua» lortzen saiatzen den
mugimendua da. Zertan ari zara zu
horretan? 
Gaztetatik ezagutzen dut perma-
kultura, eta nire asmoa beti izan
da permakultura praktikan
abian ikusteko leku bat sortzea.
Azken urteotan, ordea, perma-
kulturaren mugimendutik sortu-
riko nekazaritza birsortzailean
hartu dut interesa. Darren
Doherty australiarrak asmatu
du, permakultura eremu handie-
tan eta modu serioan ezartzeko.
Biak nahastu ditut nire etxalde-
an. 
Egiten duzunaren adibide bat? 
Bio-ongarriak lantzen ditut. Nor-
berak bere ongarriak ahalik eta
ondoen egitea eta zomorro kalte-
garrien aurkako produktuak egi-
tea da honen helburua. Lurra, si-
maurra, arrozaren azala... eta ha-

lakoak erabilita, norberak etxean
eginda. Hego Amerikatik dator
hau, eta indar handiz sartzen ari
da hemen.
Permakultura hippyen kontuekin lo-
tzeko joera dugu.
Permakultura guztientzat bada,
nekazaritza birsortzailea 18 urte-
tik gorakoentzat da. Itxurazko
permakulturgile asko dago: gau-
za polita da, utopikoa, soinu ede-
rra du... Zabaltzeko arazo han-
diak ditu, hippy asko erakartzen
dituelako, hau da, lanik egin be-
har ez dela uste duen jendea, sa-
garrondoren azpian etzan eta sa-
gar uzta izango duela uste dute-
nak. Horregatik, permakulturak
atzera eragin die nekazariei, ho-
riek badakiteko zenbat lan egin
behar den soroan. Horrez gain, ez
dago permakulturako baserri egi-
tasmo seriorik, bertara joateko
eta ikusteko. Horregatik, Austra-
lian arrakasta izan du, baina Eu-
ropako hegoaldean ez.
Zu ingeniaria zara, eta nekazaritzaz
gain,teknologiaz aritzen zara.
Permakultura diseinua da, azken
batean, horregatik ez dago konta-
esanik, eta teknologiazaleak ere
erakar ditzake. Gaur, oso jende
gutxik lan egiten du nekazari-
tzan, mekanizatuta dagoelako.
Baina etorkizunean, petrolioa

urritu ahala eta energiaren gaia
zailtzen den heinean, agian alda-
tu egin beharko da ekonomiaren
alor bakoitzean dabilen jendea-
ren proportzioa. 
«Baserriko hardware irekia» bultza-
tzen duzu.Zer da,ordea?
Bi 3D inpresora egin nituen iaz,
eskuz, piezaz pieza. Baserrian be-
har ditudan gauzak inprimatzeko
egin nituen, eta, betiere, parteka-
tzeko filosofiarekin. Esaterako,
gurean urarekin argindarra sor-
tzeko turbina bat egin dut, plasti-
ko biodegradagarrian. Interne-
ten jarri dut, eta mundu osoko
jendeak deskargatu du diseinua.
Hori esploratzen ari naiz, baina,
halere, nire asmoetako bat da tek-
nologia maila sinplean lan egitea.
Horregatik interesatzen zait bio-
ongarriena, nekazari analfabeto-
ek egunero ikasten dutelako
mundu osoan. 
Eta energiaren inguruko iragarpen
apokaliptikoak ez badira betetzen?
Petrolioaren eskasiaren kontua
egia ez balitz ere, mereziko luke
honetan aritzea, argi dagoelako
ez goazela ondo. Nik ez dakit zer
gertatuko den, baina gustuko dut
honetan lan egitea, hondamendi-
rik ez badago ere, hau guztia era-
bilgarria delako garatze bidean
dagoen edozein herrialdetan. 

Victor Barahona q Ingeniaria eta permakulturazalea

Nekazaritza iraunkorraren laburdura da ‘permakultura’hitza.
Naturarekin modu harmonikoan lan egiteko moduak eta 
‘baserriko hardware irekia’esperimentatzen ditu Barahonak.

«Permakulturak zabaltzeko
arazo handiak ditu, hippy
asko erakartzen dituelako»
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